
VERKOCHT

REF. VAL9820

1.200.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 60m² terras te koop in Sant Francesc,
Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Sant Francesc »  46002

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

160m²
Plattegrond  

60m²
Terras

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Fantastisch penthouse, volledig gerenoveerd met luxe
afwerking, 3 slaapkamers en 2 grote terrassen, te koop op
slechts 20 meter van Plaza del Ayuntamiento, Valencia.

Penthouse van 160m², volledig gerenoveerd met luxe afwerking, LED-verlichting en
zuidoostelijke oriëntatie. Het penthouse is gevestigd in een gebouw uit 1940 met een
lift en ligt op slechts 20 meter van de Plaza del Ayuntamiento.

Deze unieke woning heeft 3 slaapkamers en ruime, overdag en 2 grote terrassen,
waarvan er 1 gedeeltelijk overdekt kan worden, speciaal ontworpen voor barbecues
en buiten koken.

We gaan het pand binnen in een gang met, rechts, een witte houten panelen gang.
Aan het uiteinde, rechts van de gang vinden we de hoofdslaapkamer met een eigen
badkamer gescheiden van de slaapkamer door een glazen wand en met een douche
en een jacuzzi. De hoofdslaapkamer heeft ook een aparte kleedkamer. Anders dan de
slaapkamer, in dit deel van het huis is er ook een raam dat het gebied verlicht en een
deur die leidt naar de bijkeuken, er zijn ingebouwde kasten dicht bij de ingang.

Aan de linkerkant van de gang zijn er 3 deuren, de eerste en tweede leiden naar een
slaapkamer met ingebouwde kasten, terwijl de 3e leidt naar een badkamer.

Aan de linkerkant van de gang vinden we de dag tijd gebied met een grote
woonkamer die toegang heeft tot het terras en de U-vormige volledig uitgeruste
keuken met koelkast en vaatwasser inbegrepen. De gootsteen heeft een
osmosesysteem en kan in slechts 3 seconden een kleine hoeveelheid water tot 100
graden verwarmen. Het terras dat gedeeltelijk overdekt kan worden, is toegankelijk
vanuit de keuken, het heeft een barbecue en een lange servicebar die de wasmachine
en de wasdroger verstopt. Het andere terras biedt een ontspanningsruimte, ideaal
om te ontspannen.

De perfecte woning voor wie op zoek is naar een penthouse met luxe afwerking,
gelegen in het hart van de stad.

lucasfox.co.nl/go/val9820

Uitzicht op de bergen, Terras, Jacuzzi, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Beveiliging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning

REF. VAL9820

1.200.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 60m² terras te koop in Sant Francesc,
Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Sant Francesc »  46002

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

160m²
Plattegrond  

60m²
Terras

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/val9820
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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